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Acklamation
Det vanligaste sättet att fatta beslut på. Röstning med ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om du är
emot något förslag är du tyst och ropar du endast ja på det förslag du stödjer. Se även sluten
votering, öppen votering.
Ansvarsfrihet
Övre Styret beviljas ansvarsfrihet av nationsmötet sedan mötesdeltagarna tagit del av Övre
Styrets och revisorernas berättelser och därefter haft tillfälle till en fri och öppen debatt i
frågan. Ansvarsfrihet beviljas en styrelse som har utfört sitt arbete utan allvarliga förseelser.
Det innebär att just de medlemmarna i Övre Styret inte senare kan ställas till ansvar för något
som hänt under den period de beviljats ansvarsfrihet för.
Avslag
Förkastande, nekande av yrkande, motion eller proposition. Motsats till bifall.
Beslut
Avgörande i en fråga, det som mötet enats om.
Bifall
Accepterande, godkännande av yrkande, motion eller proposition. Motsats till avslag.
Bordläggning
Att skjuta upp en fråga till ett senare möte.
Dagordning
Se föredragningslista.
Firmatecknare
Person som har rätt att teckna avtal, eller till exempel göra utbetalningar i nationens namn. Q,
PQE och PQS är av Seniorskollegiet utsedda till nationens firmatecknare.
Fri nominering
Fri nominering innebär att det är fritt att nominera till ett val, oftast till en förtroendepost under
själva nationsmötet. Det kan vara att en nominerar sig själv eller någon en känner till en post.
Fyllnadsval
Tillsättande av post efter tidigare vakant post eller någon förtroendevald som avgått innan
mandatperioden löpt ut.
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Föredragningslista
Förteckning över ärenden som ska behandlas vid nationsmötet. Fastställs av nationsmötet.
Justering
Granskning och underskrift av protokoll. Kontroll av att mötesprotokollet är riktigt, dvs. att det
överensstämmer med vad som verkligen sades och beslutades under mötet.
Justering sker genom mötesordföranden och av mötet utsedda justerare, som på mötets
vägnar intygar att protokollet är riktigt. Vanligen signerar justerarna med sina initialer på varje
sida, och med hela namnteckningen på sista sidan i protokollet. Detta för att ingen sida ska
kunna bytas ut i efterhand. Justering ersätter protokollsuppläsning. Protokollet är inte giltigt
förrän efter justering. Se även omedelbar justering.
Kallelse
En kallelse skickas ut till samtliga ledamöter för att påminna om att ett möte snart kommer att
äga rum. En kallelse innehåller ofta tid och plats för mötet samt förslag på dagordning.
Tidpunkt för att skicka ut olika kallelser behandlas i nationens stadga.
Omedelbar justering
Om det är bråttom med att ett beslut ska börja gälla kan man besluta om att paragrafen är
omedelbart justerad. Då behöver man inte vänta på att hela protokollet har skrivits ut och
justerats för just den paragrafen. Detta händer oftast för att till exempel utse firmatecknare.
Ordningsfråga
Fråga som handlar om hur mötet genomförs eller är oklart, exempelvis yrkande om streck i
debatten eller sakupplysning. En ordningsfråga går före talarna i talarlistan.
Protokoll
Anteckningar förda av Notarie eller Notaries ersättare under mötet. Skrivs vid nationsmöte
under av mötesordförande, Notarie eller Notaries ersättare samt två justeringspersoner.
Replik
Om någon ställer en fråga riktad till dig personligen kan du önska replik och
mötesordföranden kan då besluta om att du får en replik på vad som nyss sades. Replik bryter
talarlistan.
Revision
Granskning av nationens förvaltning. Granskningen omfattar främst den ekonomiska
förvaltningen, men även verksamheterna i övrigt, så kallad sakrevision. Revisionen görs av
revisorer som väljs av nationsmötet.
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Reservation
Ett sätt att anmäla avvikande mening för den som ogillar ett beslut. Anmäls direkt till
mötesordförande om du inte vill vara juridiskt ansvarig för ett beslut. En reservation är ett
mycket starkt avståndstagande, och ska inte används bara för att du inte fått som du vill.
Sakupplysning
Används om någon säger något direkt felaktigt, eller då du har information som är viktig för
debatten. Sakupplysningar används sparsamt och ska inte missbrukas för att framföra
synpunkter. En fråga som bryter talarlistan.
Styrdokument
Olika dokument med regler och riktlinjer för nationen och nationens aktiva.
Sluten votering
Omröstning med röstsedlar, sker oftast vid personval. Se även öppen votering, acklamation.
Streck i debatten
Om man anser att det pratats nog i en fråga kan streck i debatten begäras. Ordföranden tar
då upp denna fråga och om mötet bifaller detta avslutas debatten efter att alla yrkanden och
talarlistan justerats, det vill säga alla som har yrkanden får presentera dem och därefter får alla
som så önskar sätta upp sig på talarlistan. Därefter sätts streck i debatten, det vill säga ingen
ytterligare får sätta upp sig på talarlistan.
Talarlista
Mötesordförande ansvarar för en talarlista för att hålla koll på i vilken ordning närvarande
personer har begärt och ska få ordet. Mötesordföranden fördelar ordet. Om du vill säga något
i en diskussion räcker du upp handen och mötesordförande skriver upp dig på talarlistan. När
det sedan blir din tur att tala ger mötesordföranden dig ordet. Ordningsfråga, sakupplysning
och replik bryter talarlistan och hamnar direkt ”först i kön”.
Vakant
Syftar på en vakant post, en ledig post. Vakanta poster utlyses till val på nationsmöten. Vid
votering är vakant alltid ett alternativ att rösta på om en inte vill rösta på någon kandidat.
Votering
Omröstning. Se acklamation, sluten votering och öppen votering.
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Yrkande
Förslag till beslut eller liknande. De röstberättigade tar sedan ställning till yrkandet genom
bifall eller avslag.
Öppen votering
Öppen omröstning genom till exempel handuppräckning. Se även sluten votering,
acklamation.
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